
    

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  
 ما الفرق بین التحول النووي التلقائي 

  :لنووي المتفعل ا و التحول
یحدث دون مؤثر خارجي : التحول النووي التلقائي -1

 ).–  ،  +   ،  ( مثل التفككات اإلشعاعیة
 : التحول النووي المفتعل -2

  ).اإلندماج –اإلنشطار : ( ر خارجي مثلمؤث یحدث بوجود
 طاقة ألنشطاین -القة التكافؤ كتلةعرف ع: 

  :Eطاقة  في الكون لھ mكتلة جسیم یمتلك كل 
   E=m.C2: تعطى بالعبارة التالیة 
 عرف واحدة كتل ذریة u : تمثل كتلة نویة واحدة 

ھي كتلة  
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 عرف طاقة الربط للنواة : 
من في حالة راحة  ھي الطاقة الواجب تقدیمھا للنواة 

  أجل فصل نویاتھا  
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 ؟ھل یمكن اإلعتماد على طاقة ربط نواة لمقارنة اإلستقرار
لمقارنة اإلستقرار ولذلك  ربطالال یمكن اإلعتماد على طاقة 

 الربط لكل طاقة إلى طاقة الربط لكل نكلیون فكلما كانتنلجأ 
   . نكلیون  كبیرة كانت النواة أكثر إستقررار

  لماذا نقذف بنترون؟اإلنشطار في تفاعل 
 عدیم الشحنة ألن النترون

 ماذا یمثل منحني أستون و ما الفائدة منھ؟ 
 یمثل منحني أستون سالب طاقة الربط لكل نكلیون
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L بداللة العدد الكتلي : A  

مجال االنویة االكثر إستقرارا ، و األنویة  تحدید: الفائدة منھ
 .بلة لإلنشطارالقابلة لإلندماج، و األنویة القا

 ؟لماذا یسمى تفاعل اإلنشطار تفاعل تسلسلي مغذى ذاتیا
ألنھ یحرر نترونات ھذه لنترونات المتحررة تساھم في 

وھكذا ... إنشطار أنویة ثقیلة مما یؤدي إلى إنشطار ثان
 .نشطاریتسلسل تفاعل اإل

  الطاقة المحررة من تفاعل اإلنشطار؟ ماھو شكل 
 .طاقة حراریة -طاقة حركیة :تظھر على شكل

 

ظریة ـاألسئلة الن و المفاھیمجموعة من ـم

 .البكالوریا الممكن طرحھا في

 تحوالت النوویةال: 02الوحدة
 

 تعربف النواة المشعة:   
إبن أكثر ھي نواة غیر مستقرة تتفكك تلقائیا لتنج  نواة  

أو مع إصدار لجسیمات  إستقرارا 
، . وقد

  .أشعة  تصاحبھا

 النشاط اإلشعاعي:  
 یمثل مستقرة و ھوغیر عبارة عن ظاھرة تفكك نواة 

   .Bqعدد التفككات في ثانیة واحدة، ووحدتھ البكریل 
  النظائرتعریف: 

و  Zأنویة لنفس العنصر تمتلك نفس العدد الشحني 
  .Aتختلف في العدد الكتلي 

 2/1ن نصف العمرزمt: 

ھو الزمن الالزم لتفكك نصف عدد األنویة اإلبتدائیة لعینة  
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 تعریف اإلنشطار: 

تفاعل نووي مستحدث یحدث عند قذف نواة ثقیلة بنترون 
مع تحریر طاقة .لتنتج نواتین أقل ثقال و أكثر إستقرار

 ونترونات
 ماجتعریف اإلند : 

تفاعل نووي مفتعل یحدث عند إلتحام نواتین خفیفتین 
  .لتكوین نواة أكثر ثقال و أكثر إستقرارا

  
 

 
 إجابة على بعض األسئلة النظریة

 
 كیف یتم قیاس النشاط اإلشعاعي: 

 نقیس النشاط اإلشعاعي بواسطة عداد جیجر
 ماھي خصائص النشاط اإلشعاعي؟ 

 .یحدث دون وسائط خارجیة ):عفوي(تلقائي  -1
 .ال نعرف متى یحدث :عشوائي -2
 .النواة الغیر مستقرة تتفكك عاجال أم أجال :تميح -3

  2/1ھل یتعلق زمن نصف العمرt ب: 

  . N0عدد األنویة اإلبتدائیة  -1
 .نوع النظیر المشع - 4   .الضغط -3.  درجة الحرارة -2

  .فقطزمن نصف العمر یتعلق بنوع النظیر المشع 
 تقرة؟كیف تفسر وجود أنویة مستقرة و أنویة غیر مس 
في لوجود القوة النوویة القویة  توجد أنویة مستقرة -1

 .التي تعمل على ربط النترونات بالبروتوناتالنواة 
 :لعدة أسباب ھي وذلك  بینما توجد أنویة غیر مستقرة -2
األنویة التي تحتوي على عدد كبیر من النكلیونات  -  أ

 .تعتبر أنویة ثقیلة نتوقع لھا تفكك
بالنسبة  لنتروناتعدد كبیر من انویة التي بھا األ - ب

 .نتوقع لھا تفكك  للبروتونات

بالنسبة  لبروتوناتعدد كبیر من ااألنویة التي بھا  - ت

 .نتوقع لھا تفكك  نتروناتلل

 المخطط ماذا یمثل Z-N؟  وما الفائدة منھ؟ 
النترونات و حسب قیم  ألنویةتوضع ا N-Zیمثل المخطط 

  .البروتونات
في تحدید األنویة المستقرة و الغیر مستقرة  :وتتمثل أھمیتھ

) –+   ،        أو    (كما یوضح التفككات اإلشعاعیة 
  .لألنویة الغیر مستقرة

 لتفكك عینة مشعة كلیا؟ ماھو الزمن الموافق 
  :ھو الزمن الموافق لتفكك عینة مشعة كلیا
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